Bruksanvisning

SVERIGEKOMPOSTEN

GÖR DET ENKELT ATT KOMPOSTERA
BYGGER PÅ PRINCIPEN
“LÅT NATUREN HA SIN GÅNG”

Sverigekomposten är gjord av miljövänligt polypropenplast. Den är anpassad för att en
genomsnittsfamiljs hushållsavfall, och avfall från en normal villaträdgård. Behållaren är
designad så att möss och råttor inte kan ta sig in i behållaren
Innan man börjar använda kompostbehållaren rekommenderas att lägga i ett 5-10 cm tjockt dräneringslager av
småkvistar eller träflis i botten. Separera det komposterbara köksavfallet från övrigt avfall i köket

Till komposterbart hushållsavfall räknas: Matrester, Frukt-& Grönsaksrester, Sylt-& saftrester,
Kaffe-och Tesump inkl. filter, Hushållspapper, Blommor och krukväxter
Uppstart
Varva trädgårdsavfall, dock inte jord, med matavfall. Det grövre trädgårdsavfallet sönderdelas till bitar mindre än 10 cm,
så att det tar mindre plats. Köks- och trädgårdsavfall bör tillföras i ungefär lika delar. I praktiken kommer man emellertid att
ha mer trädgårdsavfall på sommaren än på vintern. Fyll aldrig behållaren med enbart exempelvis gräsklipp, utan se till att
varva olika material väl. Använd en luftningsstav eller en grep till att blanda om de översta lagren
Att styra din kompost
Ventilationsystemet påminner om den som används i kakelungnar. Luften tas in i botten, värms upp en aning i behållaren,
och går ut i behållarens överdel. Luftillförseln kan regleras genom att locket vrids. Vid helt stängt läge förekommer det
fortfarande en viss grundventilation genom de små hålen i överkant av behållaren. Utebliven ventilation medför att
kompost processen övergår till en förruttnelseprocess istället.
Utformning
Tack vare behållarens kägelform pressar inte den översta delen av kompostmassan på de underliggande lager som ligger
utmed sidorna. Detta material förblir därför så poröst att luften kan passera. Därmed uppnår man att det hela tiden tillförs
frisk luft till komposten. När processen är färdig, lyfts behållaren bara rakt upp ifrån bottenplatan. Läg det översta, ej
färdigkomposterade, materialet åt sidan. Anlägsna sedan den färdiga kompostjorden, placera tillbaka behållaren och ös
slutligen tillbaka det ej komposterade materialet. På detta sätt behövs inte en ny uppstart, eftersom kompostprocessen
inte har avbrutits

